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مدارس فوتبال به صف

گزارشی از وضعیت کرونا در استان 

  بجنورد و گرمه قرمز

 کرکره نیمه پایین کفش فروشی ها

با شیوع ویروس کرونا بسیاری از اصناف تعطیل شدند و بعضی از آن ها فعالیت دوباره خود 
را آغاز کرده اند اما به دلیل تأثیر این ویروس بر اقتصاد کشور، هنوز هم کرکره 

بسیاری از کفش فروشی ها نیمه پایین است...

از »سیروس گرجستانی« تا »پوپک گلدره«

 نقش های ناتمام
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نماینده ولی فقیه:

 رقابت نهادها در جمع آوری
 زکات درست نیست

پروژه های ناتمام جاجرم امسال 
تعیین تکلیف می شود

صفحه ۲

گزارش میدانی »خراسان شمالی « از عملیات بازسازی ۲۲0 واحد سیل زده روستایی در بخش »شیرین سو«

جهادی دیدنی در مرز

نه از نظارت خبری است و نه از پاسخ به افکار عمومی و خبرنگاران

صفحه ۲مصوبات بدون اجرا در بازار مرغ

صفحات ۴ و ۵

 اقتصاد 

 بازی با قیمت ها 
در بازار روغن

همیشه قبل از گران شدن برخی کاالهای اساسی از جمله روغن، شایعات جلوتر 
بازار را تقویت نمی کند بلکه به گرانی  نه تنها  وارد عمل می شود و این مسئله 
و حتی احتکار کاالهای اساسی دامن می زند. برخی تولیدکنندگان به منظور 

افزایش قیمت روغن، ابتدا محدودیت و کمبود در بازار ...
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صفحه ۲



زکات  آوری  جمع  در  نهادها  کردن  رقابت  اسدی- 
شود،  می  مــردم  تردید  موجب  زیــرا  نیست  درســت 
بگذارید مانند هر سال به ترتیب جمع آوری شود زیرا 
این مبالغ برای خود مردم هزینه می شود و فصل این 
نیست که هر کسی کیسه ای برای جمع آوری زکات بر 
دارد. نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان این 
مطلب اظهارکرد: نهادهایی مانند بهزیستی، عتبات، 
زکات  فصل  در  مذهبی  های  مجموعه  و  ها  انجمن 

تداخل ایجاد نکنند و مردم را به شک نیندازند، این 
نهادها بگذارند این واجب الهی از مردم گرفته شود 
و خیریه  به عتبات  اما کمک  زیرا زکات واجب است 
ها مستحب است و واجب نیست.آیت ا... »یعقوبی« 
کارهای  بــرای  خواهند  می  که  کسانی  داد:  ــه  ادام
مستحبی پول جمع کنند همزمان با جمع آوری زکات 
وارد میدان نشوند که مردم به شک و تردید بیفتند و 
تصور کنند هر کسی برای خود زکات جمع می کند.

وی با بیان این که در استان نماینده ولی فقیه مسئول 
شورای زکات است، اظهارکرد: مجموعه ای از نهادها 
در استان عضو شورا هستند و شیوه دریافت زکات را 
مدیریت می کنند، بنابراین زکات موضوعی الهی و 
زکات  شورای  با  همسو  باید  همه  و  است  حاکمیتی 
در استان ها همکاری کنند تا این واجب الهی رونق 
بگیرد و خألهای اقتصادی کشور در شرایط کنونی 
پر شود.وی با بیان این که اسالم مجموعه ای از ارزش 
های به هم پیوسته است که مکمل یکدیگر هستند، 
ادامه داد: نماز و زکات 2 واجبی هستند که قرآن و 
اسالم بسیار بر آن ها تاکید کرده اند و به دیگر سخن 
این واجب ها دوقلو هستند زیرا همه جا در کنار هم 

آمده اند.امام جمعه بجنورد با بیان این که در سوره 
بقره آمده است آن هایی که به قرآن ایمان دارند دارای 
مومن  های  انسان  داد:  ادامــه  هستند،  نشانه  چند 
کسانی هستند که نماز را به پا می دارند و زکات می 
دهند.آیت ا... »یعقوبی« با بیان این که کسی که زکات 
می دهد اهل بخل نیست، افزود: کسی که زکات می 
دهد از بخل فرار، روح پاک و بزرگ پیدا و در کنار این 
مواسات و در کار خیر شرکت می کند. وی اظهارکرد: 
که  زمانی  و  حکومتی  مسئله  یک  ــرآن  ق در  ــات  زک
حاکمیت دینی است مسئوالن موظف هستند وارد 
شوند و  از مردم بخواهند زکات خود را پرداخت کنند 

تا در جامعه تعدیل به وجود بیاید.

IIغیراستانداردIهایIعینک
 برخی عینک های آفتابی که در بازار بجنورد وجود 
دارد عالوه بر این که استاندارد نیست، در بعضی از 
نام  به  و  غیرمنطقی  نجومی،  های  قیمت  به  مواقع 

برندهای معروف فروخته می شود.
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بجنورد و گرمه در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند. این 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  را  خبر 
اعالم کرد و افزود: اقدامات جدیدی برای پیشگیری از 
شیوع کرونا انجام و بر اساس آن تمام تاالرها تعطیل و 

برگزاری مراسم عزا و عروسی ممنوع و زدن ماسک در 
ادارات و فضاهای سرپوشیده اجباری شده است.»ولی 
ا... حیاتی« ادامه داد: بر اساس گزارش های دریافتی 
از بجنورد  و گرمه در خصوص تعداد مبتالیان به ویروس 

حضوری  امتحانات  تمام  وضعیت،  شدن  قرمز  و  کرونا 
دانشگاه های این 2 شهرستان لغو شد و پس از تغییر 
امتحانات  برگزاری  بــرای  شهرستان   2 این  وضعیت 
اطالع رسانی می شود.وی با درخواست از مردم استان 

برای رعایت پروتکل های بهداشتی، زدن ماسک و پرهیز 
های 2  دانشگاه  افــزود:  شهر  در  ضــروری  غیر  تردد  از 
شهرستان بجنورد و گرمه موظف به اطالع رسانی سریع 
مصوبه ستاد کرونای استانی به دانشجویان شان هستند.

گزارشی از وضعیت کرونا در استان 

  بجنورد و گرمه قرمز

نماینده ولی فقیه:

رقابت نهادها در جمع آوری زکات درست نیست

آتش سوزی در ۶ هکتار از 
مزارع گندم اسفراین

 فرمانده انتظامی اسفراین از وقوع آتش سوزی در 
۶ هکتار از مزارع گندم این شهرستان خبر داد.  

پی  در  پــور«،  یگانه  »مجید  دوم  سرهنگ  گفته  به 
مزارع  از  تعدادی  که  این  بر  مبنی  خبری  اعــالم 
نامشخصی  دلیل  به  اسفراین  حاشیه  در  گندم 
طعمه حریق شده است، بالفاصله گشت انتظامی 
به  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  عوامل  همراه  به 
محل اعزام شد که البته حریق توسط کشاورزان و 
پیش از رسیدن عوامل آتش نشانی مهار شده بود. 

تغییر مدیران در اسفراین

سکوت  در  کــه  ــت  اس ــده  ش شنیده  نجفیان- 
سرپرست  عنوان  به  رحمانی«  »حسین  ای  رسانه 
جایگزین »علیرضا نجفی« مدیر پیشین پایگاه ملی 
میراث فرهنگی شهر تاریخی بلقیس و سکونتگاه 
ای  رسانه  سکوت  در  پیشتر  شــد؛  منطقه  هــای 
و  گــردشــگــری  فرهنگی،  مــیــراث  اداره  رئــیــس 
مراسمی  در  و  کرد  تغییر  اسفراین  دستی  صنایع 
»موسی صابری ایرج« به عنوان مدیر جدید شعبه 
تامین اجتماعی اسفراین با حکم مدیرکل تامین 
تالش  از  و  معرفی  شمالی  خراسان  اجتماعی 
آن  پیشین  قاشلو« سکاندار  قره  »جمشید  های 

قدردانی شد.

پروژه های ناتمام جاجرم 
امسال تعیین تکلیف می شود

تا  جــاجــرم  ناتمام  ــای  ه ــروژه  پـ تمام  حسینی- 
خبر  ایــن  ــود.  ش می  تکلیف  تعیین  امسال  پایان 
خراسان  استاندار  عمرانی  معاونت  سرپرست  را  
شهرستان  ناتمام  های  پروژه  از  بازدید  در  شمالی 
های  پروژه  از   بسیاری  کرد:  اظهار  و  بیان  جاجرم 
درصــد   ۷۰ از  بیش  جــاجــرم  شهرستان  ناتمام 
پیشرفت فیزیکی دارند و در حال بررسی وضعیت 
آن ها هستیم و تا پایان امسال این پروژه ها تعیین 

تکلیف خواهند شد.
مشارکت  با  هتل  ساخت  پروژه  افزود:  »محمدی« 
بخش خصوصی مراحل نهایی خود را طی می کند 
خواهد  بــرداری  بهره  به  امسال  دولــت  هفته  در  و 

رسید.
اداره  هــنــری  و  فرهنگی  مجتمع  افــــزود:  وی 
شهرستان  ناتمام  و  مهم  های  پروژه  از  ارشاد یکی 
استان  به  جمهور  رئیس  سفر  در  که  است  جاجرم 
2 میلیارد تومان برای آن مصوب و پس از تخصیص 
دولت  هفته  با  همزمان  و  آغــاز  پیمانکار  فعالیت 

امسال افتتاح خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در پاسخ 
به مطلب درج شده با عنوان »با احتیاط عبور کنید« 
در تاریخ 99.۰4.۰1 مبنی بر گالیه مردم درق از 
نبود روشنایی کافی در معابر، به اطالع می رساند: 
با توجه به بازدیدهای انجام شده همه پایه ها دارای 
بازوچراغ است و فقط 2 عدد المپ شکسته بود که 
المپ های جدید جایگزین شد و همچنین الزم به 
ذکر است در موارد اعالمی پیرو بررسی های انجام 
مدیریت   121 مرکز  با  تماسی  گونه  هیچ  شــده 
در  قطع  طور  به  و  بود  نشده  گرفته  شهرستان  برق 
اصالح  برای  شرکت  این  همکاران  تماس،  صورت 
اعزام  زمان  ترین  سریع  در  معابر  روشنایی  شبکه 

خواهند شد.
در خصوص چراغ های جدید ال ای دی نیز مقرر 
چراغ  نصب  اعتبار،  تامین  صــورت  در  است  شده 
ها در معابر اصلی شهرهای تابعه انجام شود. الزم 
معابر  روشنایی  اصالح  و  نصب  است،  یــادآوری  به 
جاده ای یا خارج از محدوده های شهری در حوزه 

فعالیت این شرکت نیست.
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خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 

           در روزنامه

عیادت از مجروحان 
حوادث شیروان

 3 که   85۶۰ شماره  در  خــراســان  روزنــامــه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   135۷ بهمن 
حــوادث  مجروحان  از  عــیــادت  بــه   3 صفحه 
این مطلب می  شیروان اشاره شده است. در 
حاج  االســالم  حجت  دیــروز  »بامداد  خوانیم: 
توکلی  مسجد  پیشنماز  شهرستانی  شیخ 
شیروان و حاج شیخ مهدوی پیشنماز مسجد 
از مجروحان  جامع شیروان به منظور عیادت 
حوادث اخیر شیروان وارد مشهد شدند و در 
مجروحین  یکایک  از  یافته  حضور  بیمارستان 
موجبات  عــمــل  ایـــن  ــه  ک نــمــودنــد  ــادت  ــی ع

خشنودی مجروحین را فراهم آورد.«

اخبار  حرف مردم    

پاسخ به پیام مردمی 

اخبار

میراث  معاونت  فنی  شــورای  تصویب  با  مرتضوی- 
ریوی  در  هکتاری   11۰ موزه  سایت  استان  فرهنگی 

ایجاد می شود.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث   معاون 

بیان  با  شمالی  خراسان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
این که طرح پالن سایت موزه تپه ریوی هفته گذشته 
روستای  دهیار  و  بخشدار  فرماندار،  با  ای  جلسه  در 
نجف مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت، تصریح 

کرد: این طرح در جلسه شورای فنی معاونت میراث 
فرهنگی مطرح و تصویب شد.

»مستوفیان« با اشاره به تصویب طرح کلی پالن سایت 
تاریخی ریوی به عنوان سایت موزه گفت: اعتباراتی از 
سال گذشته در حوزه گردشگری به عنوان زیرساخت 
و در حوزه میراث فرهنگی به این مجموعه تزریق شده 
معماری  بقایای  از  حفاظت  بــرای  بخشی  که  اســت 

مسیر  ســازی  به  بــرای  هم  بخشی  و  شود  می  هزینه 
دسترسی گردشگران در حال هزینه است.

وی از برنامه ریزی برای ایجاد ایستگاه ورود گردشگر 
این  کــرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  سایت  به  مسافر  و 
پیش  و  شود  می  اجرا  ساله   5 انــداز  چشم  در  سایت 
بینی کردیم کوره های آجرپزی تغییر کاربری دهند، 
در این فضا خدمات فرهنگی و پذیرایی ارائه می شود.

استان  ــازار  ب تنظیم  جلسه  گذشته  هفته  شنبه  سه 
قیمت دولتی مرغ را مشخص کرد و معاون هماهنگی 
سازمان  شمالی  خراسان  استاندار  اقتصادی  امــور 
جهادکشاورزی، صمت و تعزیرات حکومتی را موظف 
و  کنند  نظارت  محصول  این  عرضه  وضعیت  بر  کرد 
را  مرغ  شده  مصوب  قیمت  از  بیش  که  متخلفانی  با 
مردم  های  تماس  اما  شود،  برخورد  می کنند  عرضه 
مشاهدات  و  شمالی  خــراســان  روزنــامــه  تحریریه  با 
روز  به  منتهی  روزهــای  در  داد:  نشان  ما  خبرنگار 
از نرخ مصوب و دولتی عرضه شد  باالتر  گذشته مرغ 

و گویا نظارت چندانی در بازار نبود.
یکی از شهروندان در تماس با خبرنگار ما اعالم کرد: 
اما  کردم  مراجعه  بازار  به  روز  کشتار  مرغ  خرید  برای 

عرضه  کیلو  هر  در  تومان  هــزار   18 تا   1۷ قیمت  با 
می شد.

نرخ  با  را  مرغ  خواستم  فروشنده  از  داد:  ادامــه  وی 
مصوب و دولتی عرضه کند اما او از نرخ مصوب ابراز 
و  خریده  گــران  را  مرغ  که  گفت  و  کرد  اطالعی  بی 
به  ما  خبرنگار  منظور  همین  فروشد.به  می  هم  گران 
چند مرغ و ماهی فروشی در شهر سر زد تا از نزدیک 
ها  آن  به  او  که  هایی  مغازه  تمام  باشد.  ماجرا  شاهد 
نمی  عرضه  مصوب  نرخ  با  را  مرغ  کــدام  هیچ  رفــت، 
کردند و بسیار باالتر از نرخ دولتی مرغ را به مردم می 
فروختند.یکی از شهروندان هم اعالم کرد: با این که 
به نظرم نرخ مصوب هم باالتر از توان مردم برای خرید 
است ولی به امید این که قیمت مرغ چند هزار تومان 

ماهی  و  مرغ  فروشگاه  به  اســت،  کــرده  پیدا  کاهش 
رفتم اما نه تنها کاهش پیدا نکرده بود بلکه در برخی 

فروشگاه ها افزایش هم یافته بود.
او همچنین ادامه داد: در گذشته یک بسته فیله مرغ 
را 3۰ هزار تومان می خریدم اما روز گذشته آن را 45 
هزار تومان خریداری کردم.یکی از مرغ فروشان شهر 
در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آیا دستگاه های 
خیر؟  یا  اند  زده  سری  جا  آن  به  بازدید  برای  نظارتی 
جا  آن  به  مرغ  فروش  قیمت  برای  کسی  کرد:  اعالم 
اتحادیه  رئیس  زاده«  »قاسم  است.اما  نکرده  مراجعه 
روز  بجنورد  فروشان  مرغ  و  قصابان  لبنیات،  صنف 
گذشته به خبرنگار ما گفت: قرار بود مرغ کشتار روز 
با نرخ مصوب میانگین 15 هزار و 5۰۰ تومان در هر 

کیلو عرضه شود.
کشتار  آماده  زنده  مرغ  استان  در  که  این  بیان  با  وی 
تهیه  را  زنده  مرغ  همجوار  های  استان  از  و  نداشتیم 
می کردیم، ادامه داد: قبل از سال جدید استان های 
عرضه  گرفتن  پیشی  و  کرونا  شیوع  دلیل  به  همجوار 
از قیمت مصوب 8 هزار تومان  از تقاضا مرغ را کمتر 

می فروختند که این امر موجب ریزش قیمت مرغ در 
استان به کیلویی 8 هزار و 5۰۰ تومان شد.

نهاده  مشکالت  تقاضا،  نبود  دلیل  به  اظهارکرد:  وی 
جوجه  نیمایی  ارز  به  دولتی  دالر  شدن  تبدیل  و  ها 
از  ریزی کاهش و قیمت مرغ زنده افزایش پیدا کرد، 
به  را  زنده  مرغ  باید  همجوار  های  استان  دیگر  سوی 
مباشران  به  کیلو  هر  در  تومان   15۰ و  هزار   1۰ نرخ 
تا قیمت مرغ کشتار روز کاهش  استان تحویل دهند 

پیدا کند که تاکنون این کار را انجام نداده اند.
وی افزود: با این که سه شنبه نرخ مرغ دولتی کیلویی 
15 هزار و 5۰۰ تومان اعالم شد اما تا پنج شنبه هفته 
 1۷ تا   5۰۰ و  هزار   1۶ بین  بجنورد  در  مرغ  گذشته 

هزار و 5۰۰ تومان فروخته شد.
وی البته اعالم کرد: اکنون مرغ زنده به اندازه کافی 
در استان وجود دارد و اگر دیگر استان ها مرغ زنده را 
به نرخ اعالم شده به مباشران بدهند از امروز مرغ با 

نرخ دولتی در استان و بجنورد توزیع می شود.
های  تماس  به  نظارتی  های  دستگاه  مسئوالن  اما 

خبرنگار ما پاسخی ندادند.

 سایت موزه در ریوی ایجاد می شود

نه از نظارت خبری است و نه از پاسخ به افکار عمومی و خبرنگاران

مصوبات بدون اجرا در بازار مرغ
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 بازی با قیمت ها 
در بازار روغن

وقتی قبل از 
اعمال گرانی، 

به فروشگاه ها 
اعالم می کنند 

روغن گران 
می شود 

عالوه بر گران 
فروشی برخی 

فروشندگان، 
احتمال احتکار 
نیز وجود دارد

شیری

کاالهای  برخی  ــدن  ش گــران  از  قبل  همیشه 
وارد  جلوتر  شایعات  ــن،  روغ جمله  از  اساسی 
عمل می شود و این مسئله نه تنها بازار را تقویت 
نمی کند بلکه به گرانی و حتی احتکار کاالهای 

اساسی دامن می زند. 
قیمت  افزایش  منظور  به  تولیدکنندگان  برخی 
ایجاد  بازار  در  کمبود  و  محدودیت  ابتدا  روغن، 
می کنند به طوری که عالوه بر کسبه و بازاریان، 
در  مشکل  این  دلیل  توانند  می  نیز  شهروندان 
بازار را حدس بزنند. در حالی که روغن به وفور 
مدتی  اما  است  موجود  ها  شرکت  و  انبارها  در 
دارد  وجود  بازار  در  آن  شدن  گران  شایعه  است 

سرخ  های  روغــن  تنها  کسبه،  برخی  گفته  به  و 
و دیگر روغن ها  توزیع می شود  بازار  کردنی در 

در بازار عرضه نمی شود.
برای  گوید:  می  شهروندان  از  یکی  باره  این  در 
این که خانواده پرجمعیتی هستیم همیشه روغن 
مایع های 2 و 3 لیتری تهیه می کردم اما مدتی 
یک  کردنی  ســرخ  هــای  مایع  روغــن  فقط  اســت 
بازار توزیع می شود که برای خانواده  لیتری در 

های پرجمعیت مقرون به صرفه نیست.
وی اظهار می کند: وقتی روغن در بازار به وفور 
موجود است و مشکلی در تولید وجود ندارد، چرا 
دایم باید در هر فروشگاهی با این جمله که »این 
ها قیمت های قدیم است و اجناس جدید قیمت 

های باالتری خواهد داشت« رو به رو شویم؟

به  زدن  دامــن  با  متأسفانه  کند:  می  اظهار  وی 
بازار  در  نیز  نظر  مــورد  کــاالی  کمبود  شایعات، 
انجام  زودتر  ها  قیمت  افزایش  تا  شود  می  ایجاد 
شود.یکی دیگر از شهروندان که به گفته خودش 
با  ها  فروشگاه  برخی  به  مراجعه  با  ــا  روزه ایــن 
جمله »روغن گران می شود« مواجه شده است، 
فروشگاه  در  وفور  به  روغن  که  این  با  افزاید:  می 
ها وجود دارد اما بعضی از فروشندگان اعالم می 
کنند روغن گران شده است و فعاًل در بازار عرضه 

نمی شود.
از اعمال گرانی،  وی اظهار می کند: وقتی قبل 
می  گران  روغن  کنند  می  اعالم  ها  فروشگاه  به 
شود عالوه بر گران فروشی برخی فروشندگان، 

احتمال احتکار نیز وجود دارد.
وی اضافه می کند: باید قیمت ها در بازار روال 
با  ســودجــویــان  برخی  امــا  باشد  داشــتــه  ــادی  ع
می  ایجاد  روانــی  جو  محصول،  گرانی  شایعات 
این  برای  نیز  شهروندان  برخی  گاهی  که  کنند 
که بتوانند کاالی ارزان تری داشته باشند اقدام 
به خرید مازاد می کنند.یکی از فروشندگان نیز 
در این باره می گوید: در گذشته سالی یک بار آن 
از موافقت شرکت های تولیدی، قیمت  هم پس 
که  است  سال  چند  اما  یافت  می  افزایش  روغن 
افزایش قیمت روغن طی یک سال چند بار تکرار 
بــازار  در  مشکالتی  هم  گرانی  مرحله  هر  در  و 

ایجاد می شود.
وی خاطرنشان می کند: زمان هایی که تصمیم 
به افزایش قیمت روغن می گیرند، ابتدا تخفیف 
ها را حذف و در بازار کمبود ایجاد می کنند که 
متأسفانه با این اقدام، باعث دامن زدن به گرانی 

قبل از دریافت مجوز افزایش قیمت می شوند.
اکنون اعالم شده است  ادامه می دهد: هم  وی 
به  یابد  مــی  افــزایــش  ــد  درص  12 ــن  روغ قیمت 

عرضه  بــازار  در  روغن  است  مدتی  دلیل  همین 
سرخ  لیتری  یک  های  روغــن  فقط  و  شود  نمی 

کردنی می آورند که طرفدار زیادی هم ندارند.
به گفته وی، کمبودی در بازار نداریم اما شرکت 
قیمت  با  را  روغن  تا  آورنــد  نمی  جدید  روغن  ها 

باالتر عرضه کنند.
او نیز معتقد است که اگر بازه زمانی اعالم شده 
احتمال  باشد،  طوالنی  قیمت  افزایش  اعمال  تا 

احتکار و گران فروشی وجود دارد.
نیز می  اتاق اصناف بجنورد  این میان رئیس  در 
گوید: اگرچه افزایش قیمت ها به نوعی طبیعی 
با  و  است  نیافته  افزایش  روغن  قیمت  اما  شده 

همان قیمت های قبل در بازار عرضه می شود.
کاالهای  جمله  از  روغن  افزاید:  می  »امیدوار« 
اساسی است که افزایش قیمت آن بدون مصوبه 

ستاد تنظیم بازار کشور، امکان پذیر نیست.
افزایش  برای  تاکنون  کند:  می  خاطرنشان  وی 
است  نرسیده  ما  دست  به  گزارشی  روغن  قیمت 
ای  جلسه  در  هم  صمت  سازمان  که  این  ضمن 

اعالم کرد که افزایش قیمت روغن شایعه است.
رایزنی  را  روغن  قیمت  افزایش  شایعه  دلیل  وی 
تهران  در  تولیدی  های  کارخانه  احتمالی  های 
می داند و می افزاید: ممکن است شرکت ها از 
بازار اعالم  را در  آن  و  رایزنی ها مطلع شده  این 
سازمان  داخلی  بازرگانی  باشند.معاون  کرده 
با بررسی  نیز می گوید:  صمت خراسان شمالی 
قیمت انواع روغن خام و خوراکی در ستاد تنظیم 
 12 نــرخ  افزایش  اســت  شــده  مقرر  کشور  ــازار  ب
اطالع   124 سامانه  در  روغــن،  درصــدی   14 تا 
رسانی شود.»قربانی« می افزاید: طبق گزارشی 
از طرف  افزایش قیمت  بازار داشتیم هنوز  از  که 
کارخانه نداشته ایم و در انبارها، روغن به مقدار 

کافی داریم.

گفت و گو 

بازار 

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

 تخصیص 75 میلیارد ریال اعتبار 
برای بازآفرینی شهری

گرانی زیرحبابی شوینده ها

پایدار  بازآفرینی  ستاد  و  مسکن  ــورای  ش جلسه 
شهری استان در حالی با محوریت فعالیت مجدد 
اتمام  استان،  مهر  مسکن  غیرفعال  های  ــروژه  پ
اولویت  مانده،  باقی  مهر  مسکن  واحــد   1052
سازی  ــاده  آم عملیات  اجرایی  محورهای  بندی 
گلستان شهر و برآورد آن و تخصیص 75 میلیارد 
ریال اعتبار به پروژه های بازآفرینی شهری استان 
خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  که  شد  برگزار 
شمالی گفت: به منظور کاهش هزینه های سربار 
طرح  اجرای  مانده،  باقی  مهر  مسکن  های  پروژه 
ملی و تسریع در نظارت بر عملیات اجرایی پروژه 
های موجود، باید از خدمات مهندسان مشاور در 

نظارت بر پروژه ها استفاده شود.
آماده  های  هزینه  سقف  افزایش  به  »نژادصفوی« 
افزود:  و  کرد  اشاره  شیروان  وحدت  کوی  سازی 
سازی  آماده  های  هزینه  نبودن  کافی  به  توجه  با 
کوی وحدت شیروان، مقرر شد هزینه های مزبور 
تا سقف 20 میلیون ریال به ازای هر واحد افزایش 

یابد.
اجرایی  محورهای  بندی  اولویت  کرد:  اضافه  وی 
عملیات آماده سازی گلستان شهر و برآورد انجام 
شده تا سقف 90 میلیارد ریال مورد تایید شورای 

مسکن قرار گرفت.
وی اظهار کرد: مقرر شده است اداره کل کتابخانه 
به  دولت  هفته  در  را  شهر  گلستان  کتابخانه  ها، 

بهره برداری برساند.
وی همچنین افزود: برای تعیین تکلیف پروژه های 
مسکن مهر بدون متقاضی نیز مقرر شده است به 

صورت خود مالک یا واگذاری در طرح اقدام ملی 
اقدامات الزم انجام شود.

مسکن  های  پروژه  اغلب  داد:  ادامه  »نژادصفوی« 
که  بودند  غیرفعال  اخیر  سال  چند  در  ناتمام  مهر 
و  اند  شده  فعال  نیمه  یا  اخیر فعال  ماه  چند  در 
بجنورد،  شهرهای  در  واحــد   1787 مجموع  در 

شیروان و اسفراین هستند.
مهر  مسکن  از  واحــد   288 تنها  کــرد:  اضافه  وی 
دادگستری  مساعدت  بــا  کــه  هستند  غیرفعال 
مرداد  شهرسازی،  و  راه  و  مسکن  بانک  استان، 
ــن که  ــد، ضــمــن ایـ ــد شـ ــن ــواه ــال خ ــع مـــجـــددًا ف
آمــاده  مهر  مسکن  هــای  پـــروژه  از  ــد  ــ 1052واح

افتتاح هستند.
اقدام  طرح  در  گفت:  شهرسازی   و  راه  مدیرکل 
تأمین  اراضی  از  هکتار   5.8 تاکنون  مسکن  ملی 
در  واحــد   256 که  اســت  شــده  داده  تخصیص  و 
پروژه  اولین  عنوان  به  بجنورد  فرهنگیان  شهرک 

طرح اقدام ملی در مرحله تجهیز کارگاه است.
اقدام  طرح  جامع  سامانه  در  افزود:  »نژادصفوی« 
ملی مسکن تاکنون 7262 خانوار ثبت نام کرده 

اند.
وی با تأکید بر بازآفرینی شهری گفت: با توجه به 
محله  در  فرهنگی  میراث  حریم  های  محدودیت 
ــادری،  ن تپه  به  موسوم  شــیــروان  کشوری  زمین 
مقرر شد بر اساس مصوبه ستاد بازآفرینی شهری 
پایدار شیروان اقدام الزم برای جا به جایی مسیر 
به سازی معابر از محله زمین کشوری به محله 20 

متری هاشمی انجام شود.

ها،  شوینده  قیمت  تدریجی  شیری- افزایش 
ویروس  شیوع  با  روزهــا  این  که  است  ای  مسئله 
کرونا و افزایش مصرف آن ها نمود بیشتری دارد 
به طوری که به گفته یکی از کسبه تاکنون قیمت 
شوینده ها به یک باره افزایش نیافته است و مانند 
چند  کــاال  ایــن  که  شــود  نمی  اعــالم  کاالها  دیگر 
شکل  به  فقط  بلکه  دارد  قیمت  افزایش  درصــد 
افزایش  مقداری  با  خرید  بــار  هر  در  و  تدریجی 

قیمت مواجه می شویم.
پودر  شوینده،  مواد  انواع  بین  در  افــزود:  »توکل« 
صابون  و  شویی  ظرف  مایع  شویی،  لباس  ماشین 
تمیز  و  شویی  لباس  مایع  و  مصرف  بیشترین 

را  خود  خاص  مشتریان  هم  تر  قوی  کننده های 
دارند.وی افزود: مدتی است قیمت انواع شوینده 
طوری  به  یابد  می  افزایش  تدریجی  شکل  به  ها 
شویی  لباس  ماشین  ــودر  پ برند  یک  قیمت  که 
تومان  هزار   11 به    7500 از  کوتاهی  مدت  طی 

افزایش یافته است.
تولیدی،  های  کارخانه  کند:  می  خاطرنشان  وی 
افزایش قیمت محصول را به شرکت ها و آن ها نیز 

موضوع را به کسبه و بازاریان اعالم می کنند.
وی اظهار کرد: هم اکنون مشکلی در بازار شوینده 
ها نداریم اما افزایش تدریجی قیمت ها همچنان 

وجود دارد.

  کرکره نیمه پایین 
کفش فروشی ها

شیری- با شیوع ویروس کرونا بسیاری از اصناف تعطیل 
کرده  آغاز  را  خود  دوباره  فعالیت  ها  آن  از  بعضی  و  شدند 
هنوز  کشور،  اقتصاد  بر  ویروس  این  تأثیر  دلیل  به  اند اما 
پایین است. از کفش فروشی ها نیمه  هم کرکره بسیاری 

در همین باره رئیس اتحادیه کفاشان بجنورد به خبرنگار 
به  اکنون  فروشان  کفش  صنف  عمده  که  این  با  گفت:  ما 

تعطیل  نیمه  بــازار  این  اما  دهند  می  ادامــه  خود  فعالیت 
است چون عمده مردم در تالش هستند نیازهای ضروری 
خود را تهیه کنند و 80 درصد بازار کفش فروشان کساد 

شده است.
»گودرزی« برگزار نشدن مجالس عروسی و کاهش برنامه 
کاهش  بــرای  دیگری  عامل  را  مسافرت  و  تفریحی  های 

کفش  برخی  اکنون  افزود:  و  دانست  بازار  این  در  فروش 
کاهش  نصف  به  روز  طی  را  شان  کــاری  ساعت  فروشان 
فروشان  کفش  صنف  که  این  با  کرد:  اظهار  اند.وی  داده 
در ردیف 7  برای دریافت تسهیالت کرونایی بود اما هنوز 
این  در  افراد  عمده  چون  است  نشده  پرداخت  تسهیالت 

صنف بیمه نیستند.
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گزارش میدانی »خراسان شمالی « از عملیات بازسازی 22۰ واحد سیل زده روستایی در بخش »شیرین سو«

جهادی دیدنی در مرز
ماسک و کاله می کنم. کمربندم را محکم می بندم زیرا تا مقصد حدود 
3 ساعت راه دارم. اگرچه 150کیلومتر راه بیشتر نیست ولی راه که چه 
عرض کنم!! لغت دیگری را پیدا نمی کنم. عقربه کیلومتر خودرو بیشتر 
از عدد 30 را نشان نمی دهد. هم راننده و هم سرنشینان باید صبورانه 
حدود 3 ساعت زوزه موتور خودرو و الستیک ها، تیغ سنگ ها را تحمل 
کنند زیرا بارها مثل جگر زلیخا بریده بریده شدند و سرنشینان خود را 
و  پرپیچ  و  کوهستانی  های  راه  کوره  با  تا  کردند!!  روی  پیاده  به  مجبور 
خم همسفر نشوید، نمی توانید تصور کنید، قطعا نیش نازک قلم قدرت 

شمالی  خراسان  روزنامه  که  شود  می  9ماه  باالخره  ندارد.  تصویرگری 
پیگیر عملیات خانه سازی برای سیل زدگان است. در سیل 97، شش 
هزار واحد مسکونی آسیب دیدند و آن روز پرچم خانه سازی را به بنیاد 
مقاوم  سرپناهی  شد  مامور  بنیاد  این  و  دادند  شمالی  خراسان  مسکن 

برای مردم این دیار بسازد. 
هزار  مصداق  شامل  نبود  معلوم  ولی  شد  درج  ها  رسانه  در  خبر  روز  آن 
به  شمالی  خراسان  روزنامه  نگیرد.  قرار  نشود،  وفا  یکی  خوبان  وعده 
عنوان یک سوژه پیگیرانه برای آن فایل باز کرد و این سومین گزارشی 

از  قبلی  گــزارش   2 البته  کند.  می  تهیه  زده  سیل  مناطق  از  که  است 
شهرستان و دهستان های راز و جرگالن و نیمه شرقی دهستان شیرین 
سو بود و این بار مهمان مردم نیمه شرقی دهستان شیرین سو می شویم؛ 
منطقه ای که در نقطه صفر مرزی با ترکمنستان و استان گلستان قرار 
گرفته است. از شما چه پنهان در میانه راه وقتی شرایط مسیر را دیدم، 
به خبر بنیاد مسکن در خصوص 1050 واحد مسکونی در روستاهای 
که  مسیر  این  در  گفتم  خودم  با  نکردم،  پیدا  یقین  سو  شیرین  دهستان 

کامیون و تریلی آهن نمی تواند بیاید؟! 

ای کاش استاندار ببیند
ای کاش استاندار و مدیرکل راه روزی به خود زحمت دهند تا ببینند اگر 
چه  برساند،  طبیب  به  را  خود  بخواهد  اورژانسی  و  العالج  صعب  بیماری 
باید بکند!! مسیر پر پیچ و خم، کوهستانی و باریک که ظرفیت دو خودرو 
را در کنار هم ندارد طی می کنم، کوه قلعه و 40 گذر اولین روستاهایی 
عکاس  کردم،  ها  آن  از  گزارش  نوشتن  آماده  را  خبرم  کاغذ  که  هستند 

روزنامه مرتب سوژه شکار می کرد. حدود  60واحد باید در این دو روستا 
ساخته می شد که 54 خانه به اتمام رسیده بود. اما جالب این است که 
از جانبی مقاوم سازی شده و از سوی دیگر چهره منطقه و روستا را عوض 
داخل،  مهندسی  البته  خاکی  های  کوچه  با  مقاوم  شهرکی  است.  کرده 
که  بود  ای  گونه  به  برخی  بــود.  جدید  واحدها  بری  گچ  و  دکوراسیون 
وقتی وارد می شدی انگار نه انگار که در دورترین نقطه مرزی همجوار با 
ترکمنستان، پشت کوه مراوه تپه هستی. مردم و صاحبان واحدها سلیقه 
به خرج دادند. در دهستان شیرین سو 1100 خانه آسیب دیده شناسایی 

است.  منطقه  این  در  مسکن  بنیاد  ماموریت  ششم  یک  واقع  در  و  شده 
روستاهای یارچلی، شبلی و ساخلی ایلمان ادامه مقصد این گزارش بود. 
منطقه  این  مردم  پرکار  روزهای  و  گندم  برداشت  فصل  دانید  می  حتما 
است. کسی فرصت سر خاراندن ندارد، همه مشغول کار در مزارع خارج 
رقص  رنگارنگ  های  سقف  با  شده  احداث  های  خانه  هستند.  روستا  از 
این روستاها کارگاه  از  را تغییر می دهد به خصوص که در برخی  ام  قلم 
های خانه سازی ماموریت شان تمام شده است و به مرکز استان آمده اند. 
باالخره غرور ایرانی در کنار این واحدهای سر به فلک کشیده در مقابل 

ترکمنستان که آن سوی کوه نظاره گرند، خستگی مسیر را می گیرد.

بنیاد مسکن استان، دست مریزاد
 اما مهم تر از تهیه اعتبار برای ساخت و ساز این واحدها، رساندن مصالح 
به این منطقه است و این مسئله خیره ام می کند که چگونه این مصالح در 

اختیار مردم قرار گرفته است؟ 
هزینه  مصالح  برابر  چند  کرایه،  گویند:  می  پرسم،  می  بنیاد  از  وقتی 
برداشته است. در این میان، شنیدنی است آمار کامیون هایی که الستیک 

ترکاندند، در میانه راه ماندند و مجبور به تخلیه مصالح شدند!! البته مردم 
هم خونگرم، قدرشناس و به خصوص مهمان نوازند، آن چنان که قلم قادر 
به توصیف محبت های آن ها نیست ولی الحق و االنصاف کارشناسان و 
مهندسان بنیاد مسکن کاری کارستان و جهادی کرده بودند، به خصوص 
که از همان ابتدا چادر زدند و تا انجام ماموریت دوشادوش مردم و اهالی 
خدمات ارائه دادند. مردم هم از آن ها خیلی یاد می کردند ولی به دلیل 
جمع آوری کارگاه ها در منطقه نبودند و لذا در این گزارش نتوانستم با آن 

ها گفت و گویی کنم ولی باید گفت دست مریزاد. 

سقف های رنگی
 به هر منزلی که می رویم مالکان مصر هستند حتمًا داخل خانه نوسازشان را ببینیم؛ منازلی که اغلب آن ها با 
نورهای مخفی رنگارنگ تزیین شده اند و لبخند را روی لبان اعضای خانواده می نشانند. با احداث خانه های 
نو اهالی دیگر نگرانی بابت زلزله یا بارش های شدید باران ندارند اما ملتمسانه از ما می خواهند که بنویسیم 
اهالی »یارچلی« راه ندارند. مسیر دشوار را برای رفتن به شبلی و ساخلی طی می کنیم، روستاهایی که مانند 
تمام روستاهای دهستان شیرین سو امروز صاحب منازل مقاوم شده اند و حداقل اهالی آن ها دیگر غم نداشتن 
یک سرپناه مناسب را ندارند.در روستای ساخلی مردی که به نام »قرآن خوان« شناخته می شود از روزهایی می 
گوید که ضامنی برای او پیدا نمی شد و هر روز از بقیه مردم بیشتر عقب می افتاد اما با کمک بنیاد مسکن موفق 

شد 2 ضامن از روستاهایی غیر از این منطقه پیدا کند و مشکل اش حل شود.

احداث 160 واحد مقاوم در 3 روستا
 160 احداث  است،  مستقر  ساخلی  روستای  در  که  ساخلی  و  شبلی  یارچلی،  روستای   3 دهیار   »فرهمند« 
واحد در این روستاها را رویایی می داند که برای اهالی محقق شده است و می گوید: هم اکنون تمام مردم این 
روستاها خواهان آن هستند که بتوانند از تسهیالت بنیاد مسکن برای از نو بنا کردن منزل شان استفاده کنند. 
پس از طی یکی از دشوارترین راه هایی که تاکنون دیده ام دوباره مسیر بازگشت به مرکز استان را در پیش می 

گیریم در حالی که تمام بدنم از این رالی کوهستانی کوفته شده است. 

جاده وحشت
برای رفتن به 2 روستای کوه قلعه و چهل گذر از مسیر اصلی خارج می شویم. راننده از ما می خواهد کمربندهای 
مان را ببندیم. تاکنون راه های سخت گذر مختلفی را تجربه کرده ام اما مسیر دسترسی به روستای چهل گذر 
اگر  سخت گذرترین راه استان نباشد بدون شک یکی از این راه هاست؛ راهی خاکی با عرضی به اندازه یک 
خودرو که از دل دره ها می گذرد و هر پیچ آن در دلت وحشت می آفریند.  با وجود گذر از این مسیر دشوار وقتی 
به چهل گذر می رسیم خانه های از نو بنا شده مرا انگشت به دهان می کند که چطور طی این 9 ماه اهالی در 
برف و بوران و بارش های زمستانی و بهاری مصالح را به این روستا منتقل و منازل خود را بنا کرده اند. وقتی 
مقابل یکی از منازل در حال ساخت می رویم زنان و کودکانی را می بینیم که با فرغون مصالح را از پایین روستا 
حمل و به داخل واحد در حال ساخت منتقل می کنند. حاال بیشتر متوجه همت اهالی برای ساخت منزل جدید 
می شوم و به ناظران و پیمانکاران تحت مدیریت بنیاد مسکن برای ساخت و ساز در این نقطه دور افتاده دست 
مریزاد می گویم. یکی از »فروتن« های روستا می گوید: برای ساخت منزل جدیدم حدود 100 میلیون تومان 
هزینه شده است که 76 میلیون تومان آن تسهیالت بوده و بقیه را از جیب خودم هزینه کرده ام. او به بسته شدن 
مسیر دسترسی به روستای شان اشاره می کند و می گوید: اگر اول سال به این روستا می آمدید نمی توانستید 

از رودخانه پر آب عبور کنید.
اهالی این روستاها عالوه بر هزینه مضاعف حمل مصالح باید هزینه سنگ تراشی محل ساخت منزل جدید با 
بیل مکانیکی را نیز بپردازند. به گفته »آرام« یکی از اهالی کم بضاعت روستاهای این منطقه، هر یک از اهالی 

برای ترانشه برداری محل ساخت منزلش یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه کرده است.

مردم قدرشناس
 در 2 روستای چهل گذر و کوه قلعه حدود 60 واحد بازسازی شده است که بیش از 50 واحد آن هم اکنون 
یا حداقل چارچوب آن کامل شده است. هنگام حضور ما در روستای چهل گذر مردان خانواده های  تکمیل 
خواهند  می  ما  از  و  آیند  می  ما  استقبال  به  ای  عده  اما  هستند  کار  و  کشت  مشغول  خود  مزارع  سر  »فروتن« 
بنویسیم مردم چهل گذر قدردان زحمت ها و پیگیری های شبانه روزی بنیاد مسکن هستند.از کوهپایه های 
پوشیده از پسته های وحشی چهل گذر و کوه قلعه از مسیر رودخانه پر از ماهی باز می گردیم و به مسیر خود 
برای رسیدن به انتهای شمال شرق استان ادامه می دهیم. از یموق نوسازی شده که می گذریم جاده دوباره 

قیمت کرایه حمل  4 برابر قیمت مصالحخاکی و کوهستانی می شود. 
 با سخت تر شدن مسیر دوباره این سوال به ذهنم می رسد که چطور رانندگان برای حمل مصالح به این منطقه 
مردم  از  مصالح  قیمت  برابر   4 رانندگان  دهد:  می  پاسخ  همراهان  از  یکی  که  اند  آن  شده  در  تردد  به  راضی 
این  اند  پذیرفته  چرا  که  این  از  اند  برگشته  و  اند  شده  مسیر  وارد  وقتی  آخر  دست  اما  اند  گرفته  کرایه  منطقه 
راه را بروند پشیمان شده اند.  تپه ها را یکی یکی پشت سر می گذاریم تا به »یارچلی« می رسیم؛ روستایی که 
هیچ نقطه مسطحی ندارد و منازل روستا نه روی یک تپه بلند بلکه روی چند تپه واقع شده اند. در شمال شرق 
روستا مرز ایران با ترکمنستان دیده و از سمت شرق نیز به استان گلستان متصل می شود. ابتدا به منزل یکی از 
اعضای شورای روستا می رویم که در بلندترین نقطه روستا واقع شده است و صاحبخانه خانه خود را دیده بان 
روستا معرفی می کند. روی تمام تپه های روستا منازل تازه ساخت با درهای ضد سرقت به چشم می خورد. پس 

از استراحتی کوتاه همراه با »سبحان« به دیدار اهالی می رویم.
»آرین« یکی از اهالی از سختی های کار برای ساخت منزل جدیدش تعریف می کند. یک کامیون برای تردد 
به این روستا و حمل مصالح یک میلیون و 300 هزار تومان پول می خواست در حالی که این کامیون در مراکز 
شهری در نهایت با دریافت 300 هزار تومان بار جا به جا می کرد با این وجود باز هم با تردید مصالح را برای 
مردم این روستا می آورد. او با اشاره به چند برابر شدن قیمت میلگرد ادامه می دهد: قیمت میلگرد از کیلویی 
4 هزار  به 9 هزار تومان افزایش پیدا کرده است اما خدا را شکر ما زودتر خانه های مان را ساختیم وگرنه االن 
دیگر با این قیمت ها نمی شد خانه ساخت. وی با این افزایش قیمت ها برای هم روستاییانش که از نوسازی 
عقب افتاده اند، نگران است. »فرهمند« یکی دیگر از اهالی، روزهای سخت بازسازی منزل شان را به یاد می 
آورد، روزهایی که تمام اعضای خانواده با سطل از دره پایین روستا آب را به باال دست می بردند یا با چه مشقتی 

مصالح را تا باال حمل می کردند اما حاال می توانند با خیالی آسوده در آن زندگی کنند.

150 کیلومتر مسیر تا مقصد
 وقتی وارد هر روستای منطقه می شویم روی هر تپه را که نگاه می کنیم ردیف ردیف منزل نو به چشم می خورد. 
با باال رفتن از هر تپه اهالی مهمان نواز روستا با رویی گشاده و لبخند بر لب از ما می خواهند حتمًا وارد منزل 
شان شویم؛ منازلی که تقریبًا همه آنان با گچبری های زیبا و البته نورهای مخفی رنگی تزیین شده اند. سلیقه 
اهالی مرا به تحسین وا می دارد اما وقتی پای صحبت های آن ها و مدیر بنیاد مسکن مانه و سملقان می نشینم 
که مردم این مناطق با چه مشقتی مصالح را به این منطقه کوهستانی آورده اند حیرت زده می شوم. هم اکنون 
که 9 ماه از آغاز پرداخت تسهیالت برای بازسازی مناطق آسیب دیده از بارش شدید باران می گذرد باورش 
برای خود اهالی نیز سخت است که در این مدت چهره روستای شان تا این اندازه تغییر کند و به قول یکی از 
اهالی قبل از شروع بازسازی ها توسط بنیاد مسکن در خواب هم نمی دیدند که صاحب چنین خانه ای شوند 
اما وقتی فعالیت جهادی وار در کنار همت مردم با یکدیگر ترکیب می شود خیلی از غیرممکن ها ممکن می 
شود. مردم این منطقه که حاال خود را صاحب خانه های مقاوم می بینند آرزو دارند ای کاش دیگر دستگاه های 
اجرایی همچون راه و شهرسازی نیز جهادی وار وارد شوند و رویای آنان برای داشتن یک جاده مناسب محقق 
شود.برای رفتن به روستای مرزی یارچلی پس از حرکت در جاده بجنورد به راز و جرگالن وارد مسیر دهستان 
شیرین سو می شویم؛ دهستانی که در پی بارش های ابتدای سال گذشته هزار و 100 واحد مسکونی در آن 
برای بازسازی شناسایی شد و امروز بازسازی این واحدها 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. کال ایمانی، باران 
آباد، حسین آباد، حسن آباد، خرتوت، شاه توت، یموق و کاریز روستاهایی هستند که از آن ها برای رسیدن به 
منتهای شمال شرق استان عبور می کنیم. دی سال گذشته که برای تهیه گزارش از روند بازسازی منازل به 
این مناطق رفتیم هر چند پیشرفت کار با حضور شبانه روزی ناظران بنیاد مسکن قابل لمس بود اما خان های 
پیش روی اهالی برای خانه سازی آنان را نگران کرده بود ولی گویا یکی یکی این خان ها برداشته شدند و حاال 
چهره تمام این روستاها نونوار شده است و هر رهگذری که از این روستاها می گذرد گمان می کند این روستاها 
تازه بنا شده اند. البته برای دگرگونی کامل این روستاها هنوز گام های بلند دیگری نیز نیاز است که با تجربه 
اند. امیدوار شده  با اجرای طرح هادی،  از جمله  برای روستای شان  بهتر  آینده  به  اهالی  آمده  به دست  های 
مسیر را که ادامه می دهیم وعده های مسئوالن برای به سازی جاده را به یاد می آورم، جاده ای که در نقاط 
مختلف رودخانه از آن عبور می کند و با هر بارش باران از چند نقطه مسدود می شود و اهالی را در روستای 

شان محبوس می کند.
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»خون شد« مجوز نمایش گرفت
شد«  »خــون  سینمایی  فیلم  مجوز  نمایش  پروانه  شــورای 
کرد. شورای  صادر  را  کیمیایی«  »مسعود  کارگردانی  به 
با  که  اخیر  جلسه  در  سینمایی  های  فیلم  نمایش  پروانه 
حضور بیشتر اعضا برگزار شد، با صدور مجوز نمایش برای 
بیگی  نوروز  جواد  کنندگی  تهیه  به  شد«  »خون  فیلم های 
درجه  با  کیمیایی  مسعود  نویسندگی  و  کارگردانی  به  و 
بندی سنی ۱۲+ و »نارگیل« به تهیه کنندگی سیدابراهیم 
عامریان، به کارگردانی سیدداوود اطیابی و به نویسندگی 
حمزه صالحی موافقت کرد.گفتنی است، مسعود کیمیایی 
مــی رود  به شمار  ــران  ای سینمای  برجسته  چهره های  از 
خاچیکیان  ساموئل  دستیاری  با  را  سازی  فیلم  حرفه  که 
که  دانسته اند  مؤثر  و  مؤلف  کارگردانی  را  کــرد.وی  آغاز 
مهم  نقشی  ایــران  در  سینما  اصلی  بدنه  شکل گیری  در 
نوشتن  سینمایی،  فعالیت های  بر  عالوه  او  داشته است. 

رمان و شعر را نیز تجربه کرده است.

»آنتونیو باندراس« مجری می شود
اسپانیا  اسکار  عنوان  به  که   ۲۰۲۱ سال  در  »گویا«  جوایز  مراسم   اجــرای 
شناخته می شود، بر عهده آنتونیو باندراس بازیگر اسپانیایی قرار گرفت. این 
مراسم ۹ اسفند ۱۳۹۹در شهر زادگاه باندراس یعنی ماالگا برگزار می شود. 
بازیگر قرار گرفته  این  این مراسم برعهده  بار است که اجرای  این نخستین 

اسپانیا  تلویزیونی  خبرنگاران  مشهورترین  از  یکی  کار  این  در  است. 
می کند. همراهی  را  وی  است،  هم  تلویزیون  آکادمی  رئیس  که 

مشهورترین  از  یکی  عنوان  به  که  است  سال  چندین  باندراس 
چهره های سینمایی اسپانیا شناخته می شود و یک بار گویای 
برای  سرانجام  بازیگر  این  است.  کرده  دریافت  را  افتخاری 
بهترین  جایزه  آلمادوار  پــدرو  افتخار«  و  »درد  فیلم  در  بــازی 

بازیگر جشنواره کن را کسب کرد. به گفته آکادمی اسپانیا 
با  را  گویا  جوایز  اهدای  مراسم  دارند  قصد  ها  آن 

تعداد کمی از مخاطبان و با رعایت پروتکل های 
برگزار  ــان  آن سالمت  حفظ  ــرای  ب بهداشتی 

کنند. 

هدیه تهرانی
اولین  او  است.  تهران  در   ۱۳5۱ تیر   4 متولد  تهرانی«  »هدیه 
بار برای بازی در فیلم »روز واقعه« انتخاب شد اما انصراف داد 
و »الدن مستوفی« جای او را گرفت.»کیانوش عیاری« هم او را 
برای بازی در فیلم »بودن یا نبودن« انتخاب کرد که بعدها »عسل 
کیمیایی«  »مسعود  سرانجام  شد.  برگزیده  او  جای  به  بدیعی« 
وارد  او  ترتیب  بدین  و  کرد  انتخاب  »سلطان«  فیلم  برای  را  او 

سینمای حرفه ای شد. غریبانه، قرمز، شوکران، پارتی، کاغذ 
سوری،  چهارشنبه  دوئل،  دنیا،  آب،  روی  خانه ای  خط،  بی 
تاریخ  بدون  و  پاییز  تا  دقیقه  هفت  جادویی، شیرین،  نسل 

بدون امضا از جمله فیلم هایی هستند که 
کرده  آفرینی  نقش  ها  آن  در  وی 

سریال  با  اکنون  تهرانی  است. 
خانگی  نــمــایــش  شبکه 
مهمان  گـــنـــاه«  »هـــم 

مخاطبان است.

»پیمان قاسم خانی« سریال می سازد
این روزها دومین ساخته سینمایی  »پیمان قاسم خانی« که 
است،  اکــران  حــال  در  ــری«  س ــش  ارت جلف؛  بد  ــوب  »خ او 
نمایش خانگی می  برای شبکه  را  سریال »خواننده گریان« 
نگارش  مشغول  اکنون  خانی  قاسم  شود،  می  سازد. گفته 
قاسم  ــت.  اس ابرقهرمانی   - کمدی  ایــن  سناریوی 
مارمولک،  نظیر  فیلم هایی  نویسندگی  با  خانی 
سن پطرزبورگ و ورود آقایان ممنوع و سریال های 
محبوب ترین  از  یکی  ــرره،  ب شب های  و  پاورچین 
 ۲ در  کمدی  ژانــر  نویسندگان  برجسته ترین  و 
سرپرست  و  ــراح  ط او  ــت.  اس ایــران  در  اخیر  دهــه 
خانگی  نمایش  شبکه  سریال  نویسندگان 
مدیری«  »مهران  کارگردانی  به  »هیوال« 
تــازگــی شنیده شــده اســت که  بــه  ــود.  ب

قاسم خانی دوباره ازدواج کرده است.

 نمایش خانگی  تولد ماه   نمای دور نمای نزدیک  

ضیغمی- امسال هم متأسفانه جامعه هنری بازیگران بنام و هنرمندان خوب خود را از دست داد. در ابتدای سال 
مرگ کمال الملک سینمای ایران، »جمشید مشایخی« عالقه مندان به هنر را داغدار کرد و بعد با مرگ پیش 

اندوه دوچندان  و  این غم  و »صدیقه کیانفر«  تلویزیون »محمدعلی کشاورز«  و  رادیو و سینما  کسوت عرصه 
»سیروس  تلویزیون  و  سینما  طنز  و  کمدی  آثار  بازیگر  درگذشت  خبر  متاسفانه  که  بود  گذشته  هفته  شد. 
گرجستانی« در فضای مجازی مخاطبان سینما و تلویزیون را اندوهگین کرد. از زنده یاد »گرجستانی« اکنون 

سریال »شاهرگ« در حال پخش است و سریال »شرم« با بازی این هنرمند ناتمام ماند. در این سال ها 
بازیگران مختلفی در حین بازی در یک سریال به دلیل اتفاق یا بروز سانحه ای از میان ما رفتند و 
نقش هایی را که ایفا می کردند، ناتمام گذاشتند. تعدادی از این بازیگران در میانه تولید سریالی که 

در آن بازی می کردند، فوت شدند و ادامه نقش شان توسط بازیگر دیگری مقابل دوربین رفت. در این 
مطلب به بعضی از این موارد اشاره کرده ایم.

 از »سیروس گرجستانی« تا »پوپک گلدره«

 نقش های ناتمام

»سیروس گرجستانی« و حضور ناتمام در سریال »شرم«
آخرین بازیگری که در حین تولید یک سریال مرحوم شد، »سیروس گرجستانی« بود. او بازیگری در تلویزیون را از سال 

5۶ آغاز کرد و در بیش از 5۰ سریال تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت. آخرین سریالی که از او در حال پخش 
است، »شاهرگ« به کارگردانی سید جالل اشکذری است. او مشغول بازی در سریال »شرم« به کارگردانی 

احمد کاوری بود که دچار سکته قلبی شد و این روزها اعضای گروه تولید باید به دنبال بازیگر دیگری 
به عنوان جایگزین گرجستانی باشند.گرجستانی در سریال هایی همچون آنام، محکومین، کاله 

پهلوی، خوش نشین ها، زن بابا، شهریار، متهم گریخت، رانت خوار کوچک، شیخ مفید، والیت 
عشق، کیف انگلیسی، هتل، شلیک نهایی، همسران، امام علی)ع(، کوچک جنگلی و مدرس 

بازی کرده بود.»امیر پوروزیری« تهیه کننده سریال »شرم« که این روزها به کارگردانی احمد 
کاوری در حال تصویربرداری است، درباره انتخاب بازیگر جایگزین برای ادامه ایفای نقش 
مرحوم سیروس گرجستانی گفته است: هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ایم و واقعًا بیشتر 

از هر موضوعی االن عزادار آقای گرجستانی هستیم.

»پوپک گلدره« و همراهی تا نیمه راه سریال »نرگس«
یکی از سریال هایی که در خاطر مخاطبان تلویزیونی دهه ۸۰ مانده سریال نرگس است. چهاردهمین ساخته سیروس مقدم 
در زمان خودش سریالی پرمخاطب و تاثیرگذار و از آن دست سریال هایی بود که به اصطالح در حین پخش آن خیابان ها خلوت 
می شد.نرگس داستان دو خواهر به نام های نرگس و نسرین بود؛ یکی سر به راه و دیگری ناسازگار! خواهرانی که از زمین تا 
با یکدیگر فرق داشتند و به تبع آن خواهر بزرگ تر دوست داشت خواهر کوچک ترش زندگی خوب و آبرومندانه ای  آسمان 
داشته باشد.در شهریور سال ۸4 و درست زمانی که پوپک گلدره مشغول بازی در سریال نرگس بود، در سانحه تصادف به کما 
رفت و در فروردین ۸5 درگذشت. بعدها مقدم، کارگردان، به همراه ایرج محمدی و مهران مهام، تهیه کنندگان این سریال، 
تصمیم گرفتند بازیگر جایگزینی را پیدا کنند تا آخرین یادگاری گلدره را تا قسمت ۳۶ برای خانواده اش به نمایش درآورند. 

»ستاره اسکندری« بازیگر جایگزین گلدره بود که به خوبی از پس این کار برآمد.

»علی آزاد« و بازی نیمه کاره در سریال »امام علی)ع(«
»علی آزاد« در سریال امام علی)ع( به کارگردانی »داوود میرباقری« نقشی را ایفا کرد. او در هنگام ضبط یکی از صحنه های این 

سریال از دنیا رفت و باقی بازی اش به بازیگر دیگری سپرده شد.

»احمد آقالو« و حضور ناتمام در یک سریال
یکی از بازی های شاخص »احمد آقالو« در سریال »افسانه سلطان و شبان« بود؛ سریالی که به جا به جایی یک سلطان و یک 
شبان می پرداخت. آقالو در این سریال نقش کاتب را بر عهده داشت. آقالو در سال ۸4 مشغول بازی در سریال »یک مشت پر 
عقاب« شد و بعد از چند قسمت تصویربرداری و بازی در مقابل دوربین اصغر هاشمی، به یک باره بیماری اش شدت گرفت و 
دیگر نتوانست گروه تولید را همراهی کند. به همین خاطر »پرویز پورحسینی« به عنوان بازیگر جایگزین وی انتخاب شد و ادامه 
نقش او را بازی کرد. او پس از تحمل یک دوره بیماری در سال ۸۷ در منزل خود درگذشت. رقص پرواز، شهریار، مهر خاموش 

و قصه های شبانه از دیگر سریال های وی بودند.

»فیروز بهجت محمدی« و نقشی ناتمام در»نرگس«
»فیروز بهجت محمدی« در سریال های عیاران، برادران خورشید، بوعلی سینا و سربداران بازی کرده بود. در سال ۷۸ به علت 
مرگ ناگهانی بهجت محمدی، نقش او در سریال »نرگس« به کارگردانی شاپور قریب که در برنامه سیمای خانواده پخش می 

شد، نیمه کاره ماند و ادامه نقش اش را »رضا خندان« ایفا کرد.

»انوشیروان ارجمند« و نقشی نیمه کاره در »بزم آخر«
آخرین بازی »انوشیروان ارجمند« به حضورش در مینی سریال »بزم آخر« برمی گردد که در سال ۹4 از تلویزیون پخش شد. 

ارجمند درست اواخر بازی خود در این سریال به دلیل ناراحتی قلبی درگذشت.
این بازیگر در سریال هایی همچون امام علی)ع(، عیاران، روزی روزگاری، مختارنامه، معصومیت از دست رفته، نردبام آسمان 

و سقوط آزاد به ایفای نقش پرداخت.



7روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی ورزش          شنبه  2۱ تیر ۱۳99     ۱9 ذی القعده ۱44۱      شماره ۳۳۱5

سیما وحدانی

های  باشگاه  ــد  درآم منبع  فوتبال«  »مـــدارس   
در  شان  های  نام  ثبت  امسال  استان،  فوتبال 
هاله ای از ابهام، ماه ها به طول انجامید. با وجود 
ثبت نام های صورت گرفته، نامه ای برای شروع 
فعالیت مدارس از سوی فدراسیون به هیئت ها 
مردد  ها  باشگاه  مسئوالن  و  بود  نشده  ارســال 
مدارس  فعالیت  مجوز  تیر   18 که  این  تا  بودند 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  استان  فوتبال 

صادر شد.
ریزش فوتبالیست ها در مدارس و کاهش آمار ثبت 
ستوه  به  را  ها  آن  بالتکلیفی  دیگر  سوی  از  و  نام 
آورده بود و همین شد تا پای درددل های باشگاه 

داران بنشینیم.
یکی از باشگاه داران نام آشنای بجنوردی در گفت 
و گو با خبرنگار ما از ابهام فعالیت مدارس فوتبال 
و ثبت نام هایی که هنوز به سرانجام نرسیده گالیه 
برای  مهمی  بخش  را  فوتبال  مــدارس  و  کند  می 
فوتبال  کیفی  سطح  ارتقای  و  باشگاه  درآمدزایی 

پایه می داند.
»حسن سروری« می گوید: طبق مجوز کمیسیون 
ماده 5 که باشگاه ها از اداره کل ورزش و جوانان 
می گیرند، هیئت فوتبال نیز مجوز مدارس فوتبال 
را به باشگاه ها داده است تا در این رده پایه تقویت 

بازیکنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
برای  پارسال  فوتبال  مــدارس  لیگ  وی،  گفته  به 
هفته   12 از  بیش  و  شد  انــدازی  راه  بار  نخستین 

رشد  شــد.وی  بــرگــزار  ها  ساله   12 و    10 لیگ 
فوتبال  مــدارس  افزایش  به  منوط  را  پایه  فوتبال 
بیان  مــدارس  این  در  کار  کیفی  سطح  ارتقای  و 
درآمد  طریق  از  ها  باشگاه  وی،  گفته  کند.به  می 
قطعًا  و  کنند  داری  تیم  توانند  فوتبال می  مدارس 
سنی  رده  در  هیئت  فعالیت  اخیر  های  سال  طی 

پایه تاثیرگذار بود.
امیدواری  ابراز  استان  داران  باشگاه  از  دیگر  یکی 
شاهد  فوتبال  مــدارس  بازگشایی  با  که  کند  می 

پویایی فوتبال پایه باشیم.
ایام  »جعفری« اظهار می کند: مدارس فوتبال در 
کرونا دچار تعلیق شدند و به تازگی مجوز فعالیت 

به آن ها داده شده است.

رشد فوتبال پایه منوط به 
افزایش مدارس فوتبال و ارتقای 
سطح کیفی کار در این مدارس 

است

وی تصریح می کند: پیش از شروع فعالیت مدارس 
فوتبال تیم های پایه نونهاالن و نوجوانان 2 هفته 
می  تمرین  و  دارند  فعالیت  مجوز  که  شود  می  ای 

کنند.
عمده  فوتبال  مــدارس  این  از  پیش  وی،  گفته  به 

که  این  ضمن  کردند  می  تامین  را  باشگاه  درآمد 
را  کشور  فوتسال   2 دسته  لیگ  امتیاز  باشگاه 
دارد که با 4 بازیکن غیربومی قرارداد داریم و این 
به  باشگاه  بــرای  را  بسیاری  های  هزینه  موضوع 

همراه داشته است.
کسب  از  نیز  شمالی  خراسان  فوتبال  هیئت  دبیر 
مجوز برای شروع فعالیت مدارس فوتبال خبر می 

دهد.
از  بعد  مدارس  خوشبختانه  زاده«  »قاسم  گفته  به 
ثبت نام می توانند فعالیت خود را آغاز کنند و دل 

نگرانی شان بابت فعالیت پایان یافت.
مدارس  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  به  وی 
مسئوالن  توجه  مــورد  باید  کــه  کند  مــی  ــاره  اشـ

مدارس فوتبال و خانواده ها قرار گیرد.
مسائل  رعایت  با  کند:  می  امیدواری  اظهار  وی 
بهداشتی فوتبالیست ها بتوانند به فعالیت خود در 

مدارس ادامه دهند.
کننده،  عفونی  ضد  مواد  خرید  وی،  گفته  به 
و  است  بر  هزینه  مدارس  برای   ... و  سنج  تب 
فعالیت  توانند  می  نفر   50 با  ها  کالس  تمام 

کنند.
گذشته  ــای  ه ــال  س کند:  مــی  نشان  خاطر  وی 
مدارس از خرداد فعالیت خود را آغاز می کرد اما 
ها  نام  ثبت  فقط  کرونا  خاطر  به  امسال  متاسفانه 
هاله  در  ها  کالس  برگزاری  تاکنون  و  شد  انجام 
بتواند  مدارس  بازگشایی  شاید  و  بود  ابهام  از  ای 
باشگاه ها را  نسبت به قبل در تیم داری و ارتقای 

فوتبال امیدوارتر کند.

رویدادهای ورزشی   

 

 هیئت بدمینتون 
در جایگاه هفتم کشور

های   هیئت  میان  در  هفتم  رتبه  به  استان  بدمینتون  هیئت 
که  ارزیابی  این  یافت.در  دست   ٩8 سال  در  كشور  سراسر 
هر سال توسط فدراسیون  انجام می شود، برگزاری میزبانی 
مسابقات،  به  اعزام  و  ها  لیگ  در  حضور  متعدد،  های  رقابت 
تیم ملی، گزارش  به  نونهاالن  برترین های رده سنی  معرفی 
در  آقایان  حضور  استانی،  مسابقات  و  ها  رنکینگ  برگزاری 
دارای  عنوان  کسب  و  آقایان  لیگ  میزبانی  یک،  دسته  لیگ 

امتیاز و اهمیت است.

دوره های داوری و مربیگری 
آنالین کوراش

انجمن  دبیر  خسرویار«  »کــوروش  و  رئیس  نصیرنژاد«  »رضا 
کوراش در دیدار با رئیس جدید فدراسیون ووشو از مهم ترین 
مربیگری  و  داوری  دوره هــای  برگزاری  به  خود  های  برنامه 

کوراش به صورت آنالین اشاره کردند.
»خسرویار« از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه مشترک 
برای حضور در  تیم های ملی کوراش  آماده سازی  به نحوه 
جوانان  و  نوجوانان  قهرمانی  و  آسیا  سالن  داخل  مسابقات 
جهان در کشور هند، استخدام مربی خانم برای تیم ملی با 
»هانگ  آسیایی  بازی های  تا  المپیک  ملی  کمیته  مشارکت 
اساس  بر  کمربند  اهــدای  جدید  سیستم  انــدازی  راه  ژو«، 
اعالم فدراسیون جهانی کوراش، سیستم معادل سازی آن 
با ورزش های متناظر، گسترش کوراش در تمام استان ها، 
های   بخش  در  کشور  برتر  استعدادهای  المپیاد  برگزاری 
آقایان و بانوان در بهمن امسال و استفاده از ظرفیت مدال 
آسیایی  بازی های  ویژه  به  آتی  های  رقابت  در  بانوان  آوری 

اشاره کرد. 

 

صعود به دماوند
قله  بــه  شدند  موفق  اســتــان  کــوهــنــوردان 

دماوند صعود کنند.گفتنی است: شرایط 
دماوند  کوه  ارتفاعات  جوی  نامساعد 
دیگر  کوهنوردی  های  گروه  شد  باعث 
صعود  قله  به  نشوند  موفق  ها  استان 
گروه  تنها  عنوان  به  »هـــاور«  و  کنند 
به  شد  موفق  بجنوردی  کوهنوردی 
قله  بلندترین  کند.دماوند  صعود  قله 

ایران است.

سوژه ویژه       

درددل های کاپیتان تیم ملی جودوی جوانان

روزهای سخت تمرین در تعلیق
از  دوری  هاست  ســال  وحدانی-  سیما 
را  تفریحاتش  ــرده و  ک تحمل  را  خــانــواده 
کنار گذاشته است تا با اهتزاز پرچم ایران 
همه را سر شوق بیاورد. شور و اشتیاق را  
که  یافت  توان  می  ورزشکارانی  وجود  در 
برای  تبلیغاتی  شعار  هیچ  از  دور  تنه  یک 
با  از موفقیت  نام استان می جنگند و بعد 
دلخوش  مسئوالن  یادگاری  های  عکس 
مرهمی  ناامیدی  روزهای  در  باید  که  اند 
آور  مــدال  ورزشــکــاران  درد  پر  دل  ــرای  ب
استان باشند.با »قاسم باغچقی« جودوکار 
کارنامه  کــه  اســتــان  ــوان  ج و  آتیه  خــوش 
در  است  زرینی  برگ  انصافًا  اش  ورزشی 
گو  و  گفت  شمالی  خراسان  جودوی  دفتر 

کردیم.

I کارنامه پر برگ و بار
رقابت  در  برنز  مدال   3 باغچقی«  »قاسم 
های جودوی جوانان و نوجوانان آسیا، یک 
مدال طال در رقابت های جودوی 2017 
لبنان، مدال طالی جوانان کوراش جهان 
سالی   7 و  دارد  خود  کارنامه  در  را  آسیا  و 
اســـت.وی  ملی  تیم  عضو  کــه  ــود  ش مــی 
جوانان  ملی  تیم  کاپیتان   2018 ســال 
جودو بود و بعد از تعلیق فدراسیون جودو 
رشته  در  منسجم  و  منظم  تمرینات  بــا 
برای حضور در مسابقات فعالیت  کوراش 
ابراز  است.»باغچقی«  کرده 
امــیــدواری مــی کــنــد: با 
فدراسیون  تعلیق  رفع 
ــاره  دوب پویایی  شاهد 
رشته  این  ورزشکاران 
ترین  مهم  باشیم.وی 
حضور  را  ــود  خ ــدف  ه
می  بــیــان  المپیک  در 
سال  ــن  ای طــی  کــه  کند 
ها تحمل سختی ها با 
رقابت  رویـــای 
ــن  ــ ای در 
ــداد  رویـ
بـــوده 

بزرگ  هــای  رقابت  در  که  حــاال  امــا  اســت 
بدرخشد  کشورش  برای  می تواند  ساالن 

باید از این ورزش خداحافظی کند.

I دغدغه های ورزشکاران حرفه ای
برای  ای  حرفه  ورزشــکــاران  وی،  گفته  به 
کسب عنوان سختی های زیادی را تحمل 
تحمل  و  خــانــواده  از  دوری  کنند.  مــی 
دغدغه  تــریــن  مهم  از  سخت  تمرینات 
و  قهرمانان  همراه  همیشه  که  است  هایی 
دل  که  اســت.وی  ای  حرفه  ورزش  فعاالن 
کم  نگاه  و  ــودو  ج هــای  تعلیق  از  شکسته 
های  حمایت  انتظار  است،  مسئوالن  رنگ 
بیشتری را دارد تا با انگیزه تر از قبل بتواند 
سپری  را  تعلیق  در  تمرین  سخت  روزهای 
 12 از  که  ساله   21 جــودوکــار  کند.این 
کرده  پیدا  راه  ملی  تیم  اردوی  به  سالگی 
به  رسیدن  بــرای  را  بسیاری  های  سختی 
خشک  آن  نتیجه  اما  گذرانده  مرحله  این 
بر  سخت  که  است  تمریناتی  عرق  نشدن 
بدنش نشست و کسی نتوانست آرامش را 
برای وی با فراهم کردن شرایط مهیا کند.

وی از مسئوالن استان انتظار دارد که توجه 
و  باشند  داشته  قهرمانان  این  به  ای  ویژه 
نگذارند.وی  کنار  را  ها  آن  توجهی  بی  با 
هم اکنون در باشگاه بدن سازی تمرینات 
مخصوص خود را به همراه تمرینات هوازی 

به صورت انفرادی دنبال می کند.

I عکس های یادگاری
شدن  سپرده  فراموشی  به  »باغچقی«، 
یادگاری  های  عکس  از  بعد  ورزشــکــاران 
می  ورزش  حــوزه  در  نقدی  را  مسئوالن 
داند که متاسفانه باب شده است و برخی 
یادگاری  های  عکس  همین  به  مسئوالن 
از  جوان  جودوکار  کنند.این  می  بسنده 
کوراش  رشته  در  را  خود  تمرینات  که  این 
ابراز رضایت نمی کند و رشته  آغاز کرده، 
مورد عالقه خود را جودو معرفی می کند و 
می گوید: منصفانه نیست که در اوج از این 
ورزش کناره گیری کند.وی در عین حال 
که از حمایت های اندک مسئوالن استان 
ــا به  ــگــاه ه ــد ن ــواه ــی خ ــور اســـت م ــخ دل
تا  کند  تغییر  استان  ای  حرفه  قهرمانان 
آن  فعالیت  سخت  روزهای  کننده  جبران 

ها برای درخشش نام استان باشد.

مدارس فوتبال به صف



هیچ چشم اندازی برای برون رفت آمریکا از باتالق 
کرونا در چند ماه آینده وجود ندارد

تسنیم: سی ان ان در گزارشی با اشاره به این که »آمریکا عمیق تر در 

باتالق ویروس کرونا فرو می رود«، هشدار داد: »هیچ چشم اندازی 
برای برون رفت از این کابوس در چند ماه آینده وجود ندارد.«

شلیک  های »آرش« دقیق  تر شد

متری  میلی   ۱۲ پذیر  هدایت  راکت های  اخیر  تست  با  تسنیم: 

اصابت  دقت  سپاه،  زمینی  نیروی  خودکفایی  جهاد  توسط  آرش 
کوهستانی«  »علی  ســردار  است.  رسیده  متر   ۷ به  ها  راکت  این 
مسئول سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه  

از هدایت پذیر شدن راکت های ۱۲۲ میلی متری آرش خبر داد.

از گوشه و کنار 

فرصت ثبت  نام تسهیالت کرونا تا ۲۵ تیر تمدید شد

از  دیده  آسیب  بیشتر  مشاغل  صاحبان  آنالین:   خبر 

کرونا تا ۲۵ تیر جاری فرصت دارند که برای دریافت 
تصویب  با  کنند.  ثبت نام  دولت  حمایتی  تسهیالت 
ویروس  شیوع  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای  با  مقابله  کارگروه 
و  کــارفــرمــایــان  کـــارگـــروه،  ایـــن  نشست  بیستمین  در  ــا  ــرون ک
خویش فرمایان برای برخورداری از این تسهیالت تا ۲۵ تیر باید به 
ثبت  آن  در  و  مراجعه   kara.mcls.gov.ir نشانی  به  کارا  سامانه 

نام کنند.

تامین اجتماعی برای هر بیمار کرونایی بیش از ۵ 
میلیون تومان هزینه می کند

 ایرنا: دکتر جواد عابدی معاون درمان تامین اجتماعی 

استان زنجان گفت: هم اکنون بیمارستان های تامین 
در  دانشگاهی  بیمارستان های  با  همسو  اجتماعی 
به  هستند،  پیشقدم   ۱۹ کووید  به  مبتال  بیماران  به  خدمات  ارائه 
 ۵ از  بیش  کرونا،  به  مبتال  بیمار  هر  برای  سازمان  این  که  طوری 

میلیون تومان به طور میانگین هزینه می کند. 

مابه التفاوت هزینه سوخت رانندگان برون 
شهری واریز می شود

دفتر  مدیرکل  ــوان«  ج باقر  »داریـــوش  خبرآنالین:   

ای   جاده  ونقل  حمل  و  راهــداری  سازمان  مسافری 
گفت: مابه التفاوت هزینه سوخت یارانه ای و آزاد که 
واریــز  رانندگان  حساب  به  اســت  تومان  هــزار   ۳ تا   ۱۵۰۰ بین 
کارت  این  از  گیری  سوخت  هنگام  در  می توانند  آن ها  و  می شود 

استفاده کنند. 

هفته گرم  تری را در پیش داریم

سخنگوی  مشهدی«  رجــبــی  »مصطفی  تسنیم:   

هفته  در  بینی ها  پیش  براساس  گفت:  برق  صنعت 
برق  تامین  برای  که  شد  خواهد  تر  گرم  هوا  رو  پیش 

پایدار نیازمند همکاری مشترکان هستیم. 
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اخبار

روی خط سیاست 

تصویب  از  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
طرح دو فوریتی و ۶ ساله برای ساخت ساالنه 
یک میلیون مسکن با تامین ۶۰ درصد هزینه 
گفت:  و  داد  خبر  رایگان  زمین  و  دولت  وام  با 
های  بخش  از  خیلی  همانند  مسکن  بخش 
سوء  گرفتار  ــا  روزه این  کشور  اقتصاد  دیگر 
بی  و  ها  دولــت  ساله  چندین  مدیریت  هــای 

توجهی مسئوالن است.
به  ــاره  ــ اج و  مسکن  قیمت  ــه  ک طـــوری  ــه  ب  
حالی  در  شده  تبدیل  مردم  اصلی  معضالت 
که رونق بخش مسکن می تواند موتور محرک 
اقتصاد به ویژه بخش تولید باشد و ضمن حل 
مشکالت بی مسکنی و بدمسکنی مردم، دیگر 
مشکالت اقتصادی از جمله بیکاری و رکود را 

هم حل کند. 
معضالت  حل  بــرای  جامع  طرح  یک  فقدان 
تا  داشت  آن  بر  را  یازدهم  مجلس  بخش،  این 
با تدوین پیش نویس یک طرح جامع در بخش 

مسکن به کمک آن بیاید.
در  تــهــران  ــردم  م نماینده  شــاکــری«  »اقــبــال 
عمران  کمیسیون  عضو  و  یــازدهــم  مجلس 
مجلس در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، به 

بیان بخشی از ابعاد این طرح پرداخت.

IIIجهشIتحققIفوریتیI2IطرحIجزئیات
IمسکنIسازIوIساختIرونقIباIتولید

شهریIوIروستایی
کمیسیون  جلسات  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
قــرارگــاه  مسکن  مشکل  حــل  بـــرای  عــمــران 
کرد:  بیان  است،  داشته  حضور  االنبیا  خاتم 
در این جلسات مقرر شد طرحی تحت عنوان 
به  فوریتی  دو  واحده  ماده  پیشنهادی  »طرح 
و  ساخت  رونق  با  تولید  جهش  تحقق  منظور 
سال   ۶ برای  روستایی«  و  شهری  مسکن  ساز 
تا  ــود  ش تــدویــن  و  تهیه  مسکن  بخش  آیــنــده 
بتوانیم مسکن را به عنوان یک کاالی مصرفی 
خانوارهای ایرانی تامین کنیم. برای عملیاتی 
شدن این برنامه صد درصد نیازهای شهرهای 
برای  و  است  متفاوت  شهرها  کالن  و  مختلف 
هر کدام از این ها باید یک سناریوی متفاوت 

در نظر گرفته شود.
 وی با بیان این که این هفته پیش نویس نهایی 
شود،  می  ــه  ارائ مجلس  به  و  تهیه  طــرح  ایــن 
»تسهیالت  محور   ۳ بر  طرح  این  کرد:  اظهار 
ارزان قیمت«، »زمین ارزان قیمت« و »کاهش 
ساز«  و  ساخت  به  مربوط  اجزای  تمام  هزینه 

استوار است.

IIIکسانیIچهIشاملIمسکنIسالهI6Iطرح
میIشود؟

ارزان  تسهیالت  و  زمین  بحث  در  گفت:  وی 
قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند 

صاحب مسکن شوند. 
مانند  بگذاریم  مسکن  فاقدان  را  ها  آن  اسم 
جــوان،  هــای  زوج  کــم،  ــد  درآم با  خانوارهای 
متاهل،  دانشجویان  طــالب،  بازنشستگان، 
ــران، ایــثــارگــران، خــانــواده هــای تحت  ــارگ ک
باید  که  و...  بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش 

برای خانه دار شدن توانمند شوند.
 وی افزود: شناسایی این افراد بحث مجزایی 
سایر  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  وظیفه  و  بوده 

وزارتخانه هاست.

IIشودIمیIساختهIهمIاستیجاریIمسکن
شاکری تاکید کرد: در طرح مجلس برای همه 
شده  مهیا  وکارها  ساز  و  ریزی  برنامه  ها  این 
دیده  هم  دیگری  موضوع  این  بر  عالوه  است. 
استیجاری  مسکن  کــردن  اضافه  آن  و  شــده 
خرید  برای  مسکن  تامین  تنها  نه  یعنی  است 
بلکه تامین مسکن برای اجاره در طرح مجلس 
در  خوبی  تحول  کار  این  با  است.  شده  دیده 

بازار مسکن ایجاد می شود.
مسکن  طـــرح  ــات  ــی ــزئ ج ــوص  ــص خ در  وی 
تسهیالت  خرید  بحث  در  گفت:  استیجاری 
طرح  در  و  شود  می  اعطا  مسکن  تملک  برای 
ــاره  اج ودیــعــه  بـــرای  تسهیالت  استیجاری 

صورت  به  تسهیالت  شــد.  خواهد  پــرداخــت 
یک  تا  و  شود  می  داده  مستأجران  به  قرض 
سال این وام پیش آن ها می ماند و یک سود 
در  چه  چنان  اســت.  شده  گرفته  نظر  در  کم 
واحد اجاره بیش از یک سال بمانند تسهیالت 
همچنان نزد آن ها می ماند اما در صورتی که 
جا به جا شوند تسهیالت به مالک دیگر منتقل 

می شود.
کــردن  فعال  دنــبــال  بــه  کــه  ــن  ای بیان  بــا  وی 
هستیم،  مستأجران  ــرای  ب رهنی  صــنــدوق 
یادآور شد: البته برای این کار باید سازمان ها 
و شرکت هایی باشند که بتوانند از پول رهن 
های  شرکت  نوع  از  طرح  این  کنند.  استفاده 

اجاره داری است که در ایران این را نداریم.
تعداد  چقدر  هر  که  این  به  اشــاره  با  شاکری 
معامالت افزایش یابد، مالیات نیز افزایش می 
یابد، تاکید کرد: این مسئله باعث جلوگیری از 

بورس بازی در بازار مسکن می شود.

IIIدرصدیI200IتاI50IمالیاتIدریافت
ازIخانهIهایIخالی

های  خانه  برای  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
روز  ارزش  درصــد   ۵۰ اول  ــال  س در  خالی 
خواهد  دریافت  مالیات  عنوان  به  ملک  اجاره 
شد، اظهار کرد: سال دوم معادل صد درصد 
ارزش روز اجاره ملک، سال سوم ۱۵۰ درصد 
و از سال چهارم به بعد ۲۰۰ درصد مالیات از 
مالکان خانه های خالی دریافت خواهد شد. 
یافته  افزایش  شدت  به  طرح  این  بازدارندگی 
است و خانه های خالی با این مالیات به چرخه 

عرضه وارد خواهد شد.

III99IاجارهIیاIرایگانIزمینIواگذاری
ساله

سامان  بــرای  مجلس  طــرح  در  وی،  گفته  به 
به  زمین  شده  بینی  پیش  مسکن  بــازار  دهی 
قیمت صفر یا به صورت اجاره ۹۹ ساله برای 

ساخت و ساز واگذار شود. 
زمین  شده  مکلف  راه  وزارت  دیگر  سوی  از 
جهاد  وزارت  جمله  از  دولتی  های  دستگاه 
بتوانند  تا  دهــد  کاربری  تغییر  را  کــشــاورزی 
تاکنون  بسازند.  مسکن  خــود  پرسنل  بــرای 
نماینده  شد.  نمی  داده  کاربری  تغییر  اجازه 
و  ساخت  تسهیالت  گفت:  یــازدهــم  مجلس 
شرکت  و  سازان  انبوه  اختیار  در  مسکن  ساز 
های مسکن ساز قرار می گیرد و وزارت جهاد 
کشاورزی موظف شده است زمین مورد نیاز را 

به سازندگان برای ساخت بدهد.

ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به ادارات

 ایسنا: بر اساس بخشنامه ۱۹ تیرمعاون وزارت کشور، مسئوالن ادارات و واحدهای وابسته و 

دستورالعمل های  کامل  رعایت  خصوص  در  مراجعان  راهنمایی  ضمن  شدند:  مکلف  تابعه 
خدمات  ارائه  مراکز  و  اداری  محیط  به  هستند  ماسک  فاقد  که  کسانی  ورود  از  بهداشتی، 

جلوگیری و از دادن خدمات به آنان خودداری کنند.

دلیل گرانی گوشت

 ایسنا: »سعید سلطانی« مدیرعامل اتحادیه دامداران ضمن اشاره به این که دالالن بازار نهاده 

های دامی، دام و گوشت را در دست دارند و قیمت را تعیین می کنند، اعالم کرد: اگر دولت 
اختالف ارز آزاد و دولتی را به ما بدهد، کره مجانی تحویل خواهیم داد. گوشت قرمز حدود 
رئیس  که  قیمتی  افزایش  است.  شده  مواجه  تومانی  هزار   ۱۰ افزایش  با  که  است  هفته  دو 
اتحادیه گوشت گوسفندی علت آن را دپوی دام توسط دامداران به دلیل نزدیک شدن به عید 
مقابل  سوی  از  کرد.  اعالم  گوسفندی  آالیش  قیمت  کاهش  و  غربی  مرزهای  از  دام  غیرمجاز  خروج  قربان، 
و  دالالن  این  و  ندارند  زمینه  این  در  نقشی  هیچ  دامداران  گفت:  و  کرد  رد  را  آن  دامداران  اتحادیه  مدیرعامل 

واسطه گران هستند که بازار را می گردانند.

سرخابی  ها شهریور فرابورسی می شوند

خصوصی  سازمان  بنگاه های  قیمت گذاری  و  شرکت ها  معاون  و  عامل  هیئت  عضو  ایسنا:   

سازی از اختصاص ۲ مجموعه ورزشی به استقالل و ۲ مجموعه ورزشی به پرسپولیس خبر 
»ابوالقاسم  شد.  خواهند  پذیرش  فرابورس  در  امسال  شهریور  باشگاه  این۲  افــزود:  و  داد 
واگذاری  برای  ویژه ای  شرایط  پرسپولیس  و  استقالل  که  این  بر  تاکید  با  جامخانه«  شمسی 
داشتند، توضیح داد: ساختار مالی آن  ها از لحاظ سود و زیان انباشته نامناسب و همچنین 
مالکیتی  اسناد  مستندسازی  بحث  و  شرکت  دو  این  قانونی  بازرس  و  حسابرس  بندهای  رفع  و  تکلیف  تعیین 

مجموعه  های ورزشی که داده شد زمانبر بود.

نام محصول جدید ایران خودرو به زودی اعالم می شود

 ایرنا: »فرشاد مقیمی« مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که نام محصول پروژه 

K۱۳۲ به زودی تصویب و اعالم می شود، افزود: طرح فروش مشارکت در تولید این خودرو 
با برنامه تولید امسال ندارد. وی گفت: مهندسان این  آینده، منافاتی  برای تحویل در سال 
خودروسازی تجربیات و اندوخته  های چند ساله خود را در محصول جدید به کار گرفته اند تا 

بتوانیم در زمان مقرر و برنامه اعالم شده، محصول را وارد بازار کنیم.

گرانی خودرو به خاطر شکاف عرضه و تقاضا بود

 تسنیم: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: با مدیریت شاخص های کالن 

اقتصادی مانند ارز قیمت خودرو کم می شود. »حسین مدرس خیابانی« درباره گرانی مجدد 
خودرو در روزهای اخیر و پس از اجرای طرح  های پیش فروش گفت: افزایش قیمت خودرو 
اجرای  با  شکاف  این  که  بود  تقاضا  و  عرضه  میان  شکاف  از  ناشی  سال  نخست  ماه های  در 
طرح های پیش فروش، فروش فوری و بیشتر شدن تحویل خودرو در  ۳ ماه نخست سال تا 
حدودی کاهش یافت. وی افزود: با محدودیت  های در نظر گرفته شده برای ثبت نام در طرح  های پیش فروش 

خودرو متقاضیان واقعی در قرعه کشی شرکت کردند.

هیچ بهانه  ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

 مهر: معاون وزیر صمت، با بیان این که با گران فروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد 

خواهد شد، افزود: با توجه به این که هیچ تغییری در واردات این کاال انجام نشده، بهانه ای 
بانک مرکزی،  بر اساس تصمیم  این که  بیان  با  تابش  افزایش نرخ وجود ندارد.عباس  برای 
وزیران ارتباطات و فناوری اطالعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه 
باالی ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، افزود: با توجه به بررسی  های همه 
مرکزی،  بانک  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیران  سوی  از  گرفته  صورت   جانبه 
واردات گوشی های تلفن همراه باالی ۳۰۰ یورو به کشور مطابق روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از 
شرکت های واردکننده و واحدهای صنفی بازار حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص 

ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه باالی ۳۰۰ یورو افزایش قیمتی را اعمال نمایند.

 خبر خوش برای بی  مسکن  ها
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